
SENSING OF SIN 
TUŠENÍ HŘÍCHU

CAPE VERDE

Text a fotografie: Michal Josephy

Antropolog, cestopisný fotoreportér a externí 
vyučující na FHS UK. Jeho dlouhodobý zájem 
o země bývalého portugalského námořního 
impéria vyústil mimo jiné ve spolupráci 
s UNICEFEM Mozambik na několika 
kampaních, je rovněž autorem kalendáře 
UNICEFU pro rok 2011.

Text and photos: Michal Josephy: 

Anthropologist, travel photographer | 
reporter and freelance teacher at FHS UK. 
His long term interest in countries of the 
once Portuguese navy imperium brought 
about among other things co-operation with 
UNICEF Mozambique on several campaigns  
and he is also an author of the UNICEF 
calendar 2011. 
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Big port
The sun is as strong as ever at 

half past four but the town beach 

Laginha is getting less and less 

populated. Mindelo is slowly 

starting to prepare for the arrival 

of carnival. Sensing something 

unusual is rising to the top of the 

nearby Fortim fort, where I am 

positioned to view the biggest 

natural Atlantic port, where not 

only people ś fate but also 

cultural influences have been 

mixing. 

 

This breathtaking “nature 

amphitheatre“ came to being due 

to the decline of the volcano 

crater and it consists of the Vigie 

ridge and almost five- hundred 

metre high rock massif, Monte 

Caro. The outline of the 

mountain reminds one of a 

human face looking up to the sky 

with its omniscient eyes as well as 

supervising the port and its good 

manners. I find its features 

friendly and familiar like 

Mindelo itself. The formation of 

streets, neo-gothic facades and 

five ó clock tea lend the city a 

European charm and distinguish 

it from the rest of the Cape Verde 

Islands. You woń t miss the real 

African element either. It is 

noticeable especially in the 

neighbourhood Bairro Alto or the 

port situated near the miniature 

copy of Lisbon Torre de Belém 

referring to Portugese explorers 

of the archipelago. 

Velký přístav
V půl páté odpoledne neztrácí 

tropické slunce nic na své intenzi-

tě, ale městská pláž Laginha 

se postupně vylidňuje. Mindelo se 

pomalu, ale jistě připravuje na 

příchod karnevalu. Tušení čehosi 

nového se vznáší až k vrcholu ne-

daleké pevnosti Fortim, odkud 

shlížím dolů na největší přírodní 

přístav Atlantiku, ve kterém se 

mísí ty nejrůznější lidské osudy, 

životy i kultury. 

 

Tento dechberoucí „přírodní 

amfiteátr“ vznikl poklesem so-

pečného kráteru a tvoří jej hřeben 

Vigie a téměř pět set metrů vyso-

ký skalní masiv Monte Cara. 

Obrys této hory připomíná lid

skou tvář, která své vševidoucí oči 

upírá k nebi a zároveň dohlíží 

na přístav a jeho dobré mravy. Její 

rysy mi jsou blízké až povědomé, 

podobně jako samotné Mindelo. 

Uspořádání ulic, neogotické fasá-

dy či five ó clock tea propůjčují 

městu evropský ráz a odlišují jej 

od zbytku Kapverdských ostrovů. 

O pravý africký živel však nebu-

dete ochuzeni. Zabydlel se přede-

vším ve čtvrti Bairro Alto či 

v přístavu rozprostírajícím se po

blíže zmenšené kopie lisabonské 

Torre de Belém, odkazující sena 

portugalské objevitele souostroví. 

„Kdo nepoznal Mindelo, nepoznal Kapverdy“, 
traduje se na ostrově svatého Vincenta. 
Totéž by se dalo říci o místním karnevalu, 
který je považován za druhý největší po Riu 
de Janeiru…

“Whoever hasn´t seen Mindelo, hasn´t seen 
the Cape Verde Islands“ goes the saying 
on St. Vincent Island. The same can be said 
of the local carnival that is considered the 
second biggest after Rio de Janeiro…
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Do kapverdské historie se však kromě Britů či Portugalců zapsali i Češi. 

V letech 1932–1939 se totiž z Mindela rozšířila „sokolská horečka“, která 

zachvátila i sousední ostrovy. Na jejím počátku stál Júlio Bento Olivei-

ra, jenž si v anglických novinách přečetl zmínku o československém 

sokolském hnutí, která ho nesmírně zaujala. Stalo se tak ve chvíli, kdy se 

na své loďce Siréna plavil k nedalekému ostrovu sv. Antonína. 

Divoký host
Hned druhý den ráno mě do horké současnosti probudí zvuk klaksonů. 

Z ulice se valí hit Ivete Sangalo Poeira, který mi málem vyrazí okna 

do pokoje. Konec půstu je nepřeslechnutelně ohlášen a do města může 

vstoupit karneval jako vítaný, ale poněkud divoký host.  

 

Otevírám rychle dveře na balkon, který mi nabídne neopakovatelný po-

hled na proudy dětské samby, jež se doslova valí dopravní tepnou města. 

To je teprve začátek, protože karneval v Mindelu graduje postupem ča-

su – přichází ve stupňujících se vlnách, přičemž ta nejsilnější z nich udeří 

na přístav až poslední únorový den. Mám tedy dost času na to, abych se 

pokusil poznat karneval i z jiné stránky a nahlédl do zákulisí ukrytého 

v zadních dvorech města.

 
Atlantik vášně
Chvíli poté, co se venku rozpustí davy, se vydávám mimo karnevalové 

epicentrum do neznámých částí přístavu. Netrvá to příliš dlouho a sla-

vím první úspěch. Dírou v zamčených vratech se mi podaří spatřit ještě 

nedobarvené alegorické figury „velvyslanců říše oceánu“, mezi nimiž 

nechybí delfín, mořská panna, ale i pán moří Poseidon se zřetelnou falic-

Cape Verde history was influenced by the British, Portuguese and 

even Czechs. In 1932 – 1939  Mindelo succumbed to “Falcon rush“ 

that affected neighbouring islands too. Júlio Bento Oliveira, who read 

a mention about the Czechoslovak Falcon movement in an English 

newspaper, was behind it. He consequently became entranced by the 

idea. It happened on the way to the nearby island of St. Antonio where he 

was travelling in his boat Siren. 

A wild guest
The very next day I get roughly woken by the sound of klaxons. A tune 

of the famous Ivete Sangalo Poeira almost barges into my room through 

the window. The end of fasting is loudly announced and the carnival can 

come in like a welcome but as a wild guest.    

       

I quickly open the door to the balcony and an unforgettable view unfolds 

in front of me in the form of a streams of children‘s samba that literally 

sweeps along the main thoroughfare of the city. That is only the beginning 

because the carnival in Mindelo graduates continuously –it comes in 

gradient waves of which the strongest hits the port on the last day of 

February. I have enough time to get to know the carnival from a different 

side and peep behind the curtains hidden in the backyards of the city. 

Atlantic of passion
I set off outside the carnival epicentre into unknown parts of the port 

a little while after the crowds disperse. It doesń t take too long to encounter 

my first success. I can see still unpainted allegorical figureheads of “ocean 

realm ambassadors“ through a hole of a locked gate. They symbolize 
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a dolphin, mermaid, the Lord 

of the Seas, Poseidon with 

a noticeable phallic symbolism. 

A few blocks from there I have 

a chance to see samba dancers 

polishing their finesse on the 

football pitch, lost in the labyrinth 

of confusing lanes. I cannot stop 

wondering how they are able to 

maximally erotically swing their 

hips with a minimal movement of 

their knees.  Somewhere a drum 

sounds and I decide to follow it. It 

brings me to a dusty area hidden 

by houses surrounded by Creole 

women.  They are holding a roll 

of tough cloth and banging the 

unmistakable rhythm of batuque. 

Some of them are singing or 

dancing the temperamental torno 

so intensely that their bare feet 

swirl dust  and it engulfs their 

rhythm-freed figures.  When the 

carnival becomes more powerful it 

swings the Mindel streets with its 

hips and transforms them into an 

endless Atlantic ocean. 

kou symbolikou. Pár bloků odtud 

se mi nabídne pohled na tanečnice 

samby, které pilují poslední finesy 

na fotbalovém hřišti ztraceném 

v labyrintu nepřehledných uliček. 

Nemohu přitom vyjít z údivu, jak 

dokáží minimálním pohybem v ko-

lenou maximálně eroticky rozvlnit 

své boky. Odněkud z dáli zaslechnu 

zvuk bubnů, který se rozhodnu 

následovat. Přivádí mě na prašný 

plácek ukrytý mezi domy, obklo-

pený kreolskými ženami. Mezi ko-

leny mají srolovanou tuhou látku, 

na kterou vytloukají nezaměnitelný 

rytmus batuque. Některé z nich 

zpívají či tančí živočišné torno tak 

intenzivně, že se od jejich bosých 

chodidel zvedá prach a zahaluje 

jejich rytmem osvobozené postavy. 

Až karneval získá na síle, rozvlní 

svými boky mindelské ulice a pro-

mění je v nekonečný Atlantik. 

Město naruby
Nekončící rej kostýmů a zářivých 

barev, připomínajících pera rajek. 

Dobrodružné 
objevení 
Kapverdské ostrovy 
objevil portugalský 
mořeplavec Diogo 
Gomes v květnu 
roku 1460. Dle 
jeho svědectví bylo 
souostroví ležící naproti 
Zelenému mysu (Cabo 
Verde) neobydlené 
a portugalští námořníci 
je pojmenovávali buď 
podle názvu měsíce 
(Maio), či podle 
květnových světců 
(Santiago). Místem 
prvního osídlení 
ostrovů, které později 
sloužily jako základna 
a zásobovací stanice 
pro námořní cestu 
do Indie či Brazílie, 
se stal úrodný kaňon 
na ostrově Santiago. 
Když se sem později 
z Portugalska 
přistěhovalo pár rodin 
a staly se stálými 
obyvateli, obdržela 
Ribeira Grande v roce 
1466 statut svobodné 
obce a zároveň licenci 
na obchod s otroky. 
Portugalští velmoži, 
kteří zde žili se svými 
evropskými manželkami, 
si však neodříkali 
exotických potěšení, 
a tak na Kapverdách 
přibývalo „synů 
země“, tedy mulatů, 
které jejich otcové 
postupně uznávali 
za právoplatné potomky 
a dědice. Základy 
společnosti „duhových 
ostrovů“, hovořících 
kromě portugalštiny 
i kapverdskou 
kreolštinou, byly 
položeny. 

Za typickou národní 
vlastnost je tradičně 
považována morabeza, 
tedy nepředpojatost 
a otevřenost vůči 
lidem a kulturám, 
jež nepřicházejí 
škodit. Její původ je 
odvozován z pevného 
afrického rodinného 
a sousedského pouta, 
které drželo a drží 
Kapverďany pohromadě. 
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1. – 2. Přístav a rybářská čtvrť na Mindelo
The port and fishing neighbourhood at Mindelo

3. Ribeira Grande („Great Stream”) na ostrově 
Santiago, který byl osídlen jako první
Ribeira Grande (“The Great Stream”) at the island 
of Santiago that was the first inhabited one 

4. – 8. Karneval na Kapverdských ostrovech je 
často zmiňován jako druhý největší v portugalském 
světě, ale na rozdíl od brazilského v Rio de Janeiro 
mu sluší přívlastek „home made karneval”. I když 
si ostrované připravují kostýmy i alegorické vozy 
v domácím prostředí tak říkajíc na koleně, na 
zábavnosti mu to neubírá. 

The carnival at Capeverde islands is often 
mentioned as the second biggest one in the 
Portugese speaking world but unlike the Brazilian 
one in Rio de Janeiro it fits the description the 
“home made carnival”. Despite islanders making 
their costumes and decorating their carts in home 
environment by themselves it doesn´t make it any 
less entertaining.

4

6 7

8

5
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City inside out

The never-ending whirl of 

costumes and bright colours 

resembling Bird of Paradise 

feathers is my first impression of 

the  “St. Vincent carnival“ that 

starts the next evening. I am 

trying to come as close as possible 

to this pulsing source of energy 

and from time to time I catch 

myself gazing breathlessly with 

my mouth agape. The carnival 

doesń t forget a more demanding 

spectator. It revives the fact 

Mindelo was voted the city of 

culture of the whole Portugese 

speaking world in 2003 and thus 

it practically offers a melange of 

the best the country is famous for. 

The whole Cape Verde Islands are 

based on a fruitful community 

life of people of many colours 

and opinions. A typical national 

feature of Cape Verde people 

in this respect is considered 

morabeza. It lies in an open 

approach and friendliness towards 

foreigners and cultures that doń t 

come to do any visible harm. 

Especially at the time of carnival 

it can happen that locals would 

invite you to a lavish meal, not 

only seafood but also the choice 

of musical feast  that has made 

Cape Verde famous all over the 

world. Apart from Brazilian 

samba they “serve“ the local 

folklore performance funaná  

accompanied with a typical 

heligon gaita with two rows of 

buttons.  They doń t forget their 

native Cesária Évora who became 

world famous as the “barefoot 

Diva“ and especially as a singer of 

the nostalgic Cape Verde morna. 

As soon as the sun sets on the 

last day of the carnival, sadness 

and nostalgia is forgotten. Chaos 

starts to dominate the city and 

any respectability turns inside out 

and many saints become sinners. 

Decent women change their 

clothes to look like ladies of the 

night, men wear womeń s clothes 

every now and then. Local spirits 

grogue and poncha flow freely 

and the seductive crowd dissolves 

all firm borders. This moment 

requires awareness. 

Despite the fact the port becomes 

normal again the next morning, 

anything is possible at this 

moment.  ❙

To je můj první dojem z „karneva-

lu svatého Vincenta“, který vypuk-

ne druhý den v podvečer. Snažím 

se být zdroji této pulzující energii 

co nejblíž, a občas se tak přistihnu 

při tom, že zírám se zatajeným 

dechem a dost možná i otevřenou 

pusou. Karneval však nezapomí-

ná ani na poněkud náročnějšího 

diváka. Oživuje totiž skutečnost, 

že Mindelo bylo v roce 2003 vy-

hlášeno městem kultury celého 

portugalsky mluvícího světa, a tak 

v podstatě nabízí melanž toho 

nejlepšího, čím země oplývá. Celé 

Kapverdské ostrovy jsou ostatně 

postaveny na plodném soužití lidí 

mnoha barev a názorových odstí-

nů. Za typickou národní vlastnost 

Kapverďanů v tomto ohledu se 

považuje morabeza. Její podstatou 

je otevřenost a přívětivost vůči 

cizincům a kulturám, které nepři-

cházejí prvoplánově škodit. 

Obzvláště v době karnevalu se tak 

může stát, že vás místní bohatě 

pohostí, a to nejen místními „plo-

dy moře“, ale i neméně vybranou 

hudební hostinou, kterou se Kap-

verdy proslavily po celém světě. 

Kromě brazilské samby se tak ser-

víruje i místní folklórní předsta-

vení funaná, doprovázené na ty-

pickou heligonku gaita se dvěma 

řadami knoflíků. Nezapomíná se 

ani na rodačku Cesárii Évoru, kte-

rá světově proslula jako „bosonohá 

Diva“ a především jako zpěvačka 

teskné kapverdské morny. 

Jakmile však poslední den kar-

nevalu zapadne slunce, hodí se 

žal i nostalgie za hlavu. Do města 

vtrhne chaos, který obrátí jakou-

koli spořádanost naruby a mnohé 

světce změní v hříšníky. Počestné 

ženy se převlečou za lehké děvy, 

muži si tu a tam obléknou ženské 

šaty. Místní pálenka grogue i pon-

cha poteče proudem a svůdný, 

svíjející se dav rozpustí všechny 

pevné hranice. V té chvíli nastane 

okamžik, kdy je třeba mít se přece 

jen na pozoru. 

Přestože se přístav hned následují-

cí den vrátí do obvyklého ročního 

pořádku, pro tuto chvíli se má 

za to, že je dovoleno vše.  ❙ 

Adventurous 
discovery 
The Cape Verde 
Islands were 
discovered by 
a Portugese sailor 
Diego Gomes In May 
1460. According to 
his testimony, the 
archipelago located 
opposite Green 
Cape (Cabo Verde) 
was deserted and 
Portugese sailors 
named it either after 
the name of the 
month (Maio) or the 
May saints (Santiago). 
The first settlement 
of the islands that 
later served as 
a base and a supply 
station for journeys 
to India or Brazil, 
became a fertile 
canyon on the 
island of  Santiago. 
When a few families 
moved here later 
from Portugal and 
became permanent 
settlers, Ribeira 
Grande received 
a status of a free 
town and a licence 
for slave trade in 1466. 
Portugese nobles who 
lived here with their 
European wives didn´t 
abstain from exotic 
pleasures and “sons of 
the Earth“ or mulattos 
were multiplying in 
Cape Verde and their 
fathers recognized 
them as their children 
and heirs. The origins 
of the “rainbow 
islands“ society 
speaking Portugese 
and Cape Verde 
Creole language were 
laid. 

A typical national 
feature is traditionally 
considered morabeza, 
which is tolerance 
towards people and 
cultures that do not 
come to do harm. Its 
origins derive from 
a firm African and 
neighbourly  bond that 
holds the people of 
Cape Verde together. 
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BOAVISTA:
Boavista znamená „krásný pohled“ a ten 
se nabízí například při pohledu na osamělé 
pláže, kostelík Neposkvrněného početí 
Panny Marie z počátku 19. století či 
na „královské město soli“, Sal Rei. 

FOGO:
Ostrov Fogo tvoří především spící oheň, 
tedy 2 829 m vysoká sopka Pico do Fogo. 
Kromě ní a tradičního života vesničanů 
na jejím úbočí stojí za zmínku především 
historická obec São Filipe, kde pokračovalo 
osidlování Kapverd hned po Ribeiře Grande 
na ostrově Santiago. 

SANTIAGO: 
Na ostrově svatého Jakuba začalo 
osidlování Kapverd. Místo první obce, 
dnešní Cidade Velha, připomíná vztyčený 
ozdobný pranýř. Nedaleko odtud se nachází 
„úrodný kaňon“ Ribeira Grande a neméně 
monumentální pevnost sv. Filipa. Za zmínku 
stojí i krásné pláže u obce Tarrafal, které 
jsou proslulé svou uvolněnou reggae 
atmosférou. 

SAL: 
Ostrov Sal má sůl již v názvu, a proto lze 
doporučit solné doly v Pedra de Lume 
a také dvě místa, kde si příroda doslova 
zakouzlila. Je jimi Lví hora a Buracona, 
místo, kde oceán doráží na pobřeží tak 
silně, že otvory ve skalách stříkají obrovské 
gejzíry. Pro aktivní odpočinek jsou vhodné 
například kite-surfingové pláže Santa Maria.

SANTO ANTÃO: 
„Zelený ráj“, tak se přezdívá ostrovu 
sv. Antonína, protože jeho doménou jsou 
především přírodní krásy, a to zejména 
krajiny kolem vyhaslého kráteru sopky 
Cova. Najdete zde i vesnici Paúl, rodiště 
zakladatele „kapverdského Sokola“. 

SANTO NICOLAU: 
Ostrov sv. Mikuláše je turisticky téměř 
nedotčený, ale podobně jako v případě 
Santo Antão leží jeho těžiště v přírodě. 
Kromě výstupu na Monte Gordo je zde 
možné spatřit například unikátní „dračí 
strom“, dragoeiro.

SÃO VICENTE: 
Ostrov sv. Vincenta nabízí kromě slavného 
karnevalu také krásné koupaliště v zátoce 
Baía das Gatas, výhled ze zelené hory 
Monte Verde či divukrásnou pláž Praia 
Grande.

BOAVISTA: 
Boavista means “beautiful view“ and it 
is offered for example while looking at 
deserted beaches, the small church of the 
Immaculate conception of Virgin Mary from 
the beginning of the19th century or the 
“royal city of salt“, Sal – Rei. 

FOGO:
The island Fogo is formed predominantly 
by a sleeping fire, the 2829 m high volcano 
Pico do Fogo. Apart from this and the 
traditional life of villagers in the foothills, 
worth a mention is historical São Filipe, 
where there was one of the earliest 
settlements in Cape Verde after Ribeira 
Grande on the island Santiago. 

SANTIAGO:
The settlement of Cape Verde started with 
the island of St. Jacob. The place of the first 
village, today Cidade Velha, is remembered 
by an erect decorative pillory. Not far away 
from here, monumental “fertile canyon“ 
Ribeira Grande and no less grand fort St. 
Filip are located. Worth mentioning also 
are the beautiful beaches near the town 
Tarrafal that are famous for their carefree 
reggae atmosphere. 

SAL:
The island Sal has salt in its name and it is 
advisable to visit the salt mines in Pedra de 
Lume and two places where nature showed 
its imagination. They are Lion mountain and  
Buracona, a place where the ocean hits the 
coast so powerfully that great geysers spray 
through the openings in the rocks. Anyone 
who wants active relaxation should try kite-
surfing by the beaches of Santa Maria.

SANTO ANTÃO:
“Green paradise“ is the name of St. Anthony 
Island because within its domain are 
especially natural beauties, mostly around 
the inactive crater of the Cova volcano. You 
can find the village Paúl,  birthplace of the 
founder of  “Cape Verde Falcon.“ 

SANTO NICOLAU:  
The Island of St. Nicholas is not touristy at 
all. As in case of Santo Antão, it focuses 
on nature. Apart from the ascent  to Monte 
Gordo, you can see a unique “dragon tree“  
dragoeiro.

SÃO VICENTE: 
The Island of St. Vincent offers, apart from 
the famous carnival, a beautiful swimming 
pool in the bay Baía das Gatas, views from 
green mountain Monte Verde or stunning 
beach Praia Grande.

KAPVERDSKÉ OSTROVY LETEM SVĚTEM
CAPE VERDE ISLANDS HIGHLIGHTS

kde umí – Kapverdské ostrovy | art of can – Cape Verde


